
WYCOFANIE ZDEZAKTUALIZOWANYCH WNIOSKÓW KOMISJI

(2009/C 71/07)

Lista wycofanych wniosków

Dokument
Procedura

międzyinstytucjonal-
na

Tytuł Publikacja w Dz.U. (1)

Rozszerzenie

COM(2004) 189 — Wniosek w sprawie aktu dostosowującego warunki przystąpienia zjedno-
czonej Republiki Cypryjskiej do Unii Europejskiej

Dz.U. C 122 z 30.4.2004, s. 54.

Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo

SEC(2002) 1308/1 — Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania przez Wspólnotę
Europejską Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wypo-
sażeniu ruchomym oraz jej Protokołu dotyczącego zagadnień właściwych
dla sprzętu lotniczego przyjętych wspólnie w Kapsztadzie w dniu
16 listopada 2001 r.

—

SEC(2002) 1308/2 — Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę
Europejską Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wypo-
sażeniu ruchomym oraz jej Protokołu dotyczącego zagadnień właściwych
dla sprzętu lotniczego przyjętych wspólnie w Kapsztadzie w dniu
16 listopada 2001 r.

—

COM(2003) 558/1 2003/0217/CNS Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie
(WE) nr 1683/95 ustanawiającego jednolity formularz wizowy

Dz.U. C 96 z 21.4.2004, s. 18.

COM(2005) 276/2 2005/0128/CNS Wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady mającej na celu wzmocnienie
systemu karnego w celu zwalczania naruszeń praw własności intelek-
tualnej

Dz.U. C 49 z 28.2.2006, s. 37.

COM(2005) 317 2005/0131/CNS Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie poprawy współpracy poli-
cyjnej państw członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności na grani-
cach wewnętrznych, oraz zmieniająca Konwencję Wykonawczą do
Układu z Schengen

Dz.U. C 49 z 28.2.2006, s. 37.

Rybołówstwo i gospodarka morska

COM(2006) 505 Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w
formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania przepisów
Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Euro-
pejską a Islamską Republiką Mauretańską dotyczącej połowów w maure-
tańskich strefach połowowych oraz Protokołu ustanawiającego wielkości
dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową na okres od 1 sierpnia
2006 r. do 31 lipca 2008 r.

Dz.U. C 332 z 30.12.2006,
s. 61.

Rynek wewnętrzny i usługi

COM(2003) 783 Wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej podpisania Konwencji
Haskiej w sprawie prawa właściwego dla niektórych praw dotyczących
papierów wartościowych zapisanych na rachunku w instytucji pośredni-
czącej

Dz.U. C 96 z 21.4.2004, s. 33.

Koordynacja polityk Komisji

COM(2005) 59 — Projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia
ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych

Dz.U. C 123 z 21.5.2005, s. 3.
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Dokument
Procedura

międzyinstytucjonal-
na

Tytuł Publikacja w Dz.U. (1)

Ujednolicenie

COM(2003) 297 2003/0104/CNS Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady dotyczącego wspólnej organi-
zacji rynku mięsa wieprzowego (wersja ujednolicona)

Dz.U. C 76 z 25.3.2004, s. 20.

COM(2006) 315 2006/0104/CNS Wniosek dotyczący decyzji Rady ustanawiającej wspólnotowe kryteria
zwalczania oraz monitorowania niektórych chorób zwierząt (wersja ujed-
nolicona)

Dz.U. C 184 z 8.8.2006, s. 16.

COM(2006) 694 2006/0231/CNS Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie produkcji i obrotu
jajami wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanego (wersja ujednoli-
cona)

Dz.U. C 78 z 11.4.2007, s. 1.

Podatki

SEC(2007) 958 Zalecenie Komisji dla Rady dotyczące udzielenia upoważnienia Komisji
do rozpoczęcia negocjacji w sprawie udziału Wspólnoty w pracach
międzynarodowego dialogu w dziedzinie podatków (ITD)

—

Handel

COM(2005) 398 — Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady dotyczącego mechanizmu
równoważącego stosowanego w odniesieniu do przywozu z niektórych
państw niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

Dz.U. C 49 z 28.2.2006, s. 37.

Energia

COM(2002) 130 Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie kontroli wysoce radioak-
tywnych źródeł zamkniętych

Dz.U. C 151E z 25.6.2002,
s. 298–304.

COM(2003) 370 Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie
Rady (EURATOM) nr 2587/1999 określające projekty inwestycyjne prze-
kazywane Komisji zgodnie z art. 41 Traktatu ustanawiającego Europejską
Wspólnotę Energii Atomowej

Dz.U. C 96 z 21.4.2004, s. 5.

COM(2006) 709 Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty na
forum Rady Ministerialnej Wspólnoty Energetycznej odnośnie do niektó-
rych kwestii proceduralnych związanych z budżetem Wspólnoty Energe-
tycznej, odnośnie do zasad proceduralnych przyjmowania krajów o
statusie obserwatorów oraz praw i obowiązków obserwatorów przy
Wspólnocie Energetycznej, oraz odnośnie do przyjęcia Mołdowy, Ukrainy,
Norwegii i Turcji jako obserwatorów przy Wspólnocie Energetycznej

—

COM(2007) 108 2007/0042/CNS Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie rozporządzenia
finansowego mającego zastosowanie do Agencji Dostaw Euratomu

Dz.U. C 194 z 31.7.2008, s. 5.

Transport

COM(2003) 155/2 2003/0056/COD Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie intermodalnych jednostek ładunkowych

Dz.U. C 76 z 25.3.2004, s. 10.

COM(2004) 144 2004/0050/COD Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie kompensacji w przypadkach niespełnienia wymagań umownych
dotyczących jakości usług towarowego transportu kolejowego

Dz.U. C 122 z 30.4.2004, s. 48.

(1) W przypadku niektórych wniosków niedostępne są dane dotyczące publikacji w Dz.U.
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